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FURNIZOR SERVICII SOCIALE : PRIMARIA  COMUNEI TRAIAN
COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA

CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT
Com . Traian , Str. Unirii, Nr. 466, Jud Ialomita

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii TRAIAN

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii Traian, cod serviciu
social 8899-CZF-I, este infiintat si administrat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Traian  nr.  54/20.08.2019  şi  funcţionează  ca  structura  organizatorică  în  cadrul
Compartimentului  de  Asistenta  Sociala,  acreditat  conform  Certificatului  de  acreditare
Seria  AF   Nr.   005717.  deţine  licenţa  de  funcţionare  provizoriepentru  serviciul  social
4550/21. 11.2019, CUI 15552755, având sediul în loc. Comuna Traian, str.Unirii, nr. 466,
Jud.Ialomita,  detine  Licenta de functionare provizorie  nr. 1105 din 05.12.2019, emisa de
catre Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
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Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare

(1) Serviciul  social Centrul de Consiliere si  Sprijin pentru Parinti  si Copii functioneaza cu
respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale
reglementat  de  Legea nr. 292/2011,  cu modificarile  ulterioare,  Legea  nr. 272/2004 privind
protectia  si  promovarea  drepturior  copilului,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

De asemenea,  pentru buna organizare  si  functionare  a  serviciului  social  sunt aplicabile
toate actele normative incidente.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
Traian ” din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala Traian este sprijinirea şi 
asistarea părinţilor/ potenţialilor părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care 
afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea 
separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în 
dezvoltarea acestora.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi 
pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Traian ” din cadrul Compartimentului de 
Asistenta Sociala sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 
persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
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l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii Traian ” din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala sunt:
1. părinţii/ familiile extinse/ familiile substitutive care:
a. necesită competenţe/ deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii 
psihopedagogice în domeniu, trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de 
îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele 
general acceptate în comunitate;
b. constată existenţa/ apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea 
normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale 
copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională.
2. viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea sau adopţia copiilor ;
3. copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau 
în colectivitatea în care trăiesc.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii Traian ” din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala sunt 
următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară ;
2. consiliere psihosocială pentru familie şi copil ;
3. informare;
4. consiliere juridică;
5. consiliere familială;
6. educaţie în puericultură;
7. reintegrare familială;
8. reinserţie socială;
9. suport emotional;
10. consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea 
locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi, etc.), care 
pun în pericol dezvoltarea copiilor de mediul lor familial;
11. informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor;
12. sprijin şi educaţie parentală, pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi 
abilităţilor parentale;
13. sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în 
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familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 
larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

Accesul la serviciile sociale

Accesul în centru se face pe baza depunerii unei Cereri tip pentru accesul la serviciile 
centrului.

Dosarul beneficiarului va cuprinde: 

a. Cerere tip pentru accesul la serviciile centrului
b. Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
c. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la criteriile legate de 

vulnerabilitatea socială
d. Adeverinta de venit – pentru angajati sau Adeverinta de la administratia financiara 

de domiciliu, din care sa rezulte venitul realizat- daca nu este angajat la momentul 
solicitarii

e. Ultimul talon de pensie, daca este cazul si Decizie de pensie (administrativa si 
medicala)

f. Chestionar aplicat la nivel de gospodărie/Evaluare/Anchetă socială 
g. Declarație de acord parental pentru copiii minori
h. Copie carte de identitate – părinte, reprezentant legal 
i. Copie certificat de casatorie
j. Copie certificat de naștere copil
k. Copie hotărâre de încredințare a minorului în urma divorțului
l. Hotararea Comisiei Judetene pentru Portectia Copilului sau Hotărârea 

Judecătorească de încredințare a minorului pentru plasament sau adopție.

Drepturi si obligatii beneficiarii

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în   "Centrul de Zi pentru Consiliere și 
Sprijin pentru Părinți și Copii Traian"   au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în   "Centrul de Zi pentru Consiliere și 
Sprijin pentru Părinți și Copii Traian"   au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

d) să respecte prevederile prezentului regulament.

Programul de funcționare al ” Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 
copii TRAIAN ”, LUNI – VINERI , ORELE   9.00-15.00

PENTRU MAI MULTE INFORMATII NU EZITATI SA NE CONTACTATI

MANTA ELENA- inspector social                         BURADA CORINA- asistent social 
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